GEMENGDE LEERWEG (GL) � MAVO (TL) � MAVO/HAVO

Het Amsfort College
is per 1 augustus 2019
op zoek naar:
Docent Nask1 en Science 0.9 fte
Docent Wiskunde/rekenen 0.7 fte
Docent Aardrijkskunde/Mens & Maatschappij/Maatschappijleer 0.8 fte
Wij zijn op zoek naar enthousiaste medewerkers die naast docent zijn, ook verantwoordelijkheid willen nemen
voor taken als:
- ontwikkelen van vakoverstijgend onderwijs
- ontwikkelen van buitenschools leren in samenwerking met bedrijven en organisaties
Bij voorkeur bevoegde docenten worden uitgenodigd te solliciteren, met ervaring in de bovenbouw,
maar bekwame of studerende belangstellenden, met een onderwijsbevoegdheid, kunnen ook solliciteren.
Het Amsfort College is een kleine groeiende vernieuwende school met 180 leerlingen voor gl/tl mavo/havo.
De afgelopen 4 jaar hebben we als team onderzocht op welke manier wij toekomstbestendig onderwijs
willen bieden. Met als resultaat dat we vanaf augustus 2019 starten met een prachtig eigentijds onderwijsprogramma, waarin leerlingen voor een deel met een eigen persoonlijk rooster werken. waarin zij keuzes
kunnen maken.

Dit zijn de pijlers van het Amsfort College:
•
•
•
•
•
•
•
•

Positief en uitdagend
Vakken op jouw niveau (mavo, havo)
Je eigen coach
Samen plannen, kiezen, reflecteren
Be Strong vaktijd: om te verbreden, verdiepen, versterken
Amsfort studietijd: eerste óf laatste uur (jij kiest)
GO!: ervaar, ontdek, kies
Sport & Health, Food & Care, Design & Technology, Business & Promotion
Bouwen aan je (21st century) skills
Drama, muziek, dans beeldende kunst

Wij bieden:
•
•
•
•
•

een klein en betrokken team (25 medewerkers) in een open en collegiale werkomgeving
ruimte voor initiatief en ontwikkeling
werken met moderne leermiddelen
begeleiding van nieuwe docenten door een coach
gezamenlijke teamscholing: Didactisch Coachen

Profiel van een medewerker van het Amsfort College:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

is coach en handelt vanuit richting, ruimte en ruggensteun
biedt veiligheid en vindt het belangrijk dat kinderen het beste uit zichzelf halen
is expert op zijn/haar vakgebied, vindt resultaten belangrijk
werkt over de grenzen van het eigen vak
is ICT-vaardig en uitdragend
geeft onderwijs vanuit formatief evalueren
geeft didactisch coachend les en levert hierbij maatwerk
improviseert met plezier en gemak, gaat in op veranderende omstandigheden
werkt vanuit gespreid leiderschap, neemt verantwoordelijkheid, gunt verantwoordelijkheid
werkt van nature samen
reflecteert op zijn handelen, en vindt zichzelf ontwikkelen vanzelfsprekend
houdt anderen op een positieve manier een spiegel voor
heeft als uitgangspunt; iedereen hoort erbij en we sluiten niemand buiten

Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om te solliciteren.
Je kunt je sollicitatiebrief met Curriculum Vitae, voor 9 april, mailen naar: info@amsfortcollege.nl
Voor inlichtingen m.b.t. deze vacatures kun je contact opnemen met Ella Verweij, afdelingsleider.
De gesprekken (1e ronde) vinden plaats op woensdag 10 april (Nask-1 en Science) en vrijdag 12 april.
De 2e ronde staat gepland op maandag 15 april.

Amsfort College, Columbusweg 40 3814 WE Amersfoort 033-4753147 www.amsfortcollege.nl

